Curso Bíblico
Lição 7
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

Lembre-se que
é da vontade de
Deus que todos
os homens se
salvem:
Isto é bom e
aceitável diante de
Deus, nosso
Salvador,
o qual deseja que
todos os homens
sejam salvos e
cheguem ao pleno
conhecimento da
verdade. I Timóteo
2:3,4
Esse desejo de Deus
de que cada pessoa
seja salva e se torne
seu filho é colocado
no coração de cada
crente, pelo Espírito
Santo. O nosso
sentimento torna-se o
mesmo do Senhor:
vermos Jesus
salvando vidas e
reinando os salvos.

FAZEI DISCÍPULOS
Agora que você tem uma Nova Vida em Cristo, seus amigos,
colegas e família devem começar a ver uma grande
diferença em você. É provável que fiquem lhe observando
por algum tempo, para ver se você vai permanecer firme na
fé, mas não vai demorar muito e eles vão querer uma
explicação sobre sua experiência com Cristo. Você precisa
mostrar-lhes, pelo exemplo de sua vida e pelo testemunho
verbal, o que Cristo significa para você.
Conte aos conhecidos o que aconteceu na sua vida. A
sua palavra ajudará a consolidar a sua posição diante de
Jesus Cristo. “Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo” (Romanos 10:9).
Seu testemunho poderá ser usado por Deus para ganhar
outras pessoas. Não se preocupe pela falta de
conhecimentos bíblicos, pois o mais importante agora é dizer
a outras pessoas o que aconteceu a você. O pouco que você
tem é muito para quem não possui nada.
O Senhor Jesus quer preguemos o evangelho a todas as
pessoas para que sejam salvas. A Vontade do Senhor é
que o Reino de Deus e a sua glória encham toda a terra:
Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do
Senhor,
como as águas cobrem o mar. Habacuque 2:14
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1 - A ordem do Senhor Jesus para cada um de nós: Fazer discípulos dentre todos os
povos
Todo discípulo de Jesus recebeu uma ordem do Senhor: Fazer Discípulos (Mateus 28:18-20).
Por esse texto de Mateus entendemos que o Senhor nos delega sua autoridade. Se ele tem
toda autoridade no céu e na terra e nos manda ir fazer discípulos, então temos a autoridade
dele. Em outra parte da Bíblia ele fala do poder que acompanha aqueles que pregam o
Evangelho: eles expulsam demônios e curam os doentes (Marcos 16:15 a 20).

Aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, tornam-se imediatamente discípulos Dele e
Seus colaboradores na conversão de outras pessoas. É o que ele chama de pescadores
de homens (Marcos 1:16,17). Podemos dizer que ele nos constitui fazedores de
discípulos. Somos e fazemos discípulos de Cristo.
1.1- A quem você deve ir?
O Senhor nos manda ir e fazer discípulos. A quem você deve ir? A resposta é: a todos,
vizinhos, amigos, colegas, parentes; a todos, próximos e distantes. Fazemos discípulos de
todas as nações e pregamos o evangelho em todo o mundo. Antes quando você estava perdido
você vivia para si mesmo e não pensava nas pessoas. Agora você é alguém enviado a todos os
povos, isto é, alguém que vê as pessoas e as nações de modo diferente. É alguém que pensa
assim: “minha vida só tem sentido se for para levar o Reino de Deus aos outros, mesmo que
estejam muito distantes, em outros bairros, outras cidades, outros países”.
Testifique para todos - Deus deseja usar você para alcançar os amigos, colegas e os
membros de sua família: pai, mãe, irmãos, filhos e outros parentes. É bom reconhecer que, às
vezes, os familiares são as pessoas mais difíceis de alcançar. Você precisará de muita
paciência e de sabedoria. Eis algumas sugestões:





Participe normalmente da vida do lar;
Evite forçar, discutir, pressionar;
Continue orando e confiando nas promessas de Deus;
Dê o melhor testemunho possível dentro e fora de casa.
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2 - Fazer Discípulos: Batizando e Ensinando
Efésios 5:22
Vós, mulheres,
sujeitai-vos a vossos
maridos, como ao
Senhor;.
Romanos 12:10
Amai-vos cordialmente
uns aos outros com
amor fraternal,
preferindo -vos em
honra uns aos outros.

O Senhor quando nos dá a ordem em Mateus
28:18-20, nos ensina como fazer: Ide, fazei
discípulos..., batizando..., ensinando...
Este versículo mostra bem o seu trabalho como
pescador de discípulos. Você é alguém que prega o
Evangelho do Reino e leva as pessoas ao batismo,
identificando- os com a morte e ressurreição de
Jesus Cristo. Você também é alguém que cuida do
discípulo que ganhou, isto é, você ensina as coisas
que Jesus ordena na Bíblia.

2.1 Batizando
É nossa missão falar de Jesus para as pessoas e levá-las ao arrependimento de seus pecados,
que é confirmado publicamente pelo batismo nas águas.
Ao fazer contato com as pessoas, na evangelização, lembre-se sempre de levar o amor de
Jesus, demonstrando um comportamento digno de um filho de Deus.
a) Ame a pessoa servindo-a e orando por ela . - Mais que palavras, demonstre o amor de
Deus com boas obras. Deixe que ela veja Deus através de você. Também lembre-se que
você tem a autoridade do Senhor para pregar o Evangelho. Não adiantam só palavras, é
preciso a presença do Espírito Santo e do poder de Deus. Veja quais são as necessidades
e os problemas da pessoa e ore com ela. Se ela está doente ou tem alguém enfermo em
casa, coloque suas mãos sobre o enfermo e faça a oração da fé. Declare bênçãos sobre a
sua vida e família. Mostre que você e Deus se importam com a situação dela e que o
Senhor Jesus tem poder. Cure os enfermos, expulse os demônios; você foi abençoado,
agora abençoe (Mateus 10:8).
b) Mostre Sua Nova Vida com o seu testemunho pessoal . O que Deus fez na sua vida? Essa
sua experiência é poderosa para a pessoa que lhe ouve. Você não precisa de palavras
difíceis, mas da simplicidade e sinceridade daquilo que Deus fez em você.
c) Fale de Jesus. Quando anunciamos o Evangelho, anunciamos o Salvador e Rei Jesus.
Fale que Jesus veio para realizar a vontade do Pai e salvar os perdidos. Fale de como o
Senhor amava as pessoas, curava os enfermos, libertava os oprimidos, perdoava os
pecadores. Fale de como ele morreu na cruz levando os nossos pecados e como ele
ressuscitou. Diga que agora ele é o Senhor, isto é, ele tem toda autoridade no céu e na
terra.
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d) Prepare o novo discípulo para o Batismo . É hora de
encaminharmos a pessoa que alcançamos para Cristo ao
batismo nas águas. Mostre-lhe a necessidade de obedecer
ao mandamento de Jesus sobre o batismo. Faça-lhe um
convite para estudar na Classe Preparatória de Batismo.

2.2 Ensinando a obedecer todas as coisas que o Senhor
tem nos ensinado em Sua Palavra

Integre o novo
discípulo
na
comunhão da
igreja.
Apresente-o a
outros irmãos.
Convide-o para
as reuniões de
grupos
familiares,
departamento e
ministério.
Convide -o
também para
as reuniões não
formais, tais
como: batepapo de jovens,
círculo de
chimarrão,
esportes, noite
de pizza, etc.

Depois que você conquista uma pessoa para Jesus Cristo, ela, no
sentido espiritual, é uma recém-nascida. Como todo bebê, precisa de
cuidados. O seu trabalho como discipulador - pescador de discípulos
para Cristo - não é somente trazer alguém para Jesus, mas cuidar
desse novo discípulo. Isso é o que Jesus fala quando diz que devemos
ensinar o discípulo. Você é o pai (ou mãe) espiritual desse novo
discípulo. Você precisa estar atento a algumas coisas:
a) Você como discipulador deve ir até seu discípulo. Ele é aquele
que precisa de cuidados. Ao invés de ficar cobrando que ele
venha às reuniões, você é que deve estar toda semana com ele
e ir até a casa dele.
b) Estude com o novo discípulo as lições que foram estudadas com
você. O novo discípulo deve ter a lição com ele também para
poder estudar sozinho e responder aos exercícios. Não faça
disso uma obrigação enfadonha, mas faça de cada lição uma
descoberta valiosa para a nova vida com Cristo..
c) Oriente o novo convertido a fazer o curso Ministério Kerigma
(Classe 101) da igreja. Acompanhe-o, anime-o, vá com ele.
d) Seja amigo do novo discípulo. Leve-o para sua casa e visite a
casa dele. Faça o novo discípulo ter alegria em estar com você.
Não tenha encontros somente em momentos formais para
estudar ou fazer alguma atividade da igreja. Se possível, esteja
com o novo discípulo por mais tempo.
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Discipulado de Conquista
Em nossa igreja temos um Curso de Discipulado de Conquista. Talvez você mesmo
tenha conhecido o evangelho através desse método. Procure obter informações sobre
o mesmo e na primeira oportunidade faça parte de um treinamento na igreja sobre
evangelismo estratégico ou discipulado de conquista

Evangelize através da literatura evangélica. Naturalmente, você vai querer levar o
evangelho ao conhecimento do maior número de pessoas possível. Quando não houver
oportunidade de falar com uma pessoa, deixe com ela um livreto evangelístico, e mesmo
quando testificar verbalmente, reforce sua palavra com a mensagem escrita: um livro, um
folheto ou uma revista cristã.
Convite as pessoas a visitar a CNV, Redes Ministeriais ou Projeto Filipe. Leve-as a
ouvir a Palavra de Deus, sentir o testificar do Espírito Santo e o amor de um grupo de
estudo bíblico. “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus.” (Romanos
10:17 ).
Conclusão
O Senhor Jesus mandou que orássemos pedindo obreiros para a seara, pois as pessoas são
como ovelhas que não têm pastor (Mateus 9:36-38). As pessoas precisam ser salvas e
pastoreadas. Você é um participante desse trabalho de salvar as pessoas e cuidar delas.
Quando amamos as pessoas nos tornamos como Jesus, o Bom Pastor, e também damos a
nossa vida pelas ovelhas:
Disse Jesus:
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona
as ovelhas e foge; então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é
mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas
ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o
Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas. Jo 10:11-13
Esse sentimento de Jesus deve ser também o nosso sentimento. Esteja pronto a se dar, a
doar um pouco de sua vida por esses discípulos. Não escolha situações fáceis.
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Aplicação
Para trazer uma pessoa a Jesus e cuidar dela você vai precisar ser como o bom pastor, dar
sua vida por ela ( por favor não entenda literalmente) :
 Se essa pessoa mora longe, você vai onde ela estiver.
 Se precisar gastar dinheiro, você vai colocar seu dinheiro para transporte ou outra
necessidade.
 Se o discípulo estiver no hospital, você vai até lá.
 Se essa pessoa só pode encontrar-se com você em horários difíceis, você vai fazer o
esforço.
 Esteja disposto a fazer pelos outros o que Jesus fez por você:
Ao fazermos discípulos, além de salvarmos vidas e obedecermos à vontade de Jesus Cristo,
estamos contribuindo para o aumento de cidadãos do reino em nossa comunidade e isto,
dentre outras coisas, nos proporcionará uma vida social mais agradável.
Aleluia! O Senhor está fazendo de você um pescador de discípulos! Hoje você está
ganhando pessoas que mais tarde se tornarão um grupo familiar. É nossa missão fazermos
discípulos. Temos que encher a nossa cidade e a terra com discípulos de Jesus!

Atividades De Fixação
1) Quais das afirmações abaixo são verdadeiras? Marque com um X.
a) A consumação do propósito de Deus não diz respeito a mim. Se já estou salvo
está tudo bem.
b) O projeto de Deus de encher a terra com sua glória e seu Reino é agora
também o meu projeto de vida.
c) Quando me perguntarem o que eu faço na igreja, vou responder: Sou um
pescador de vidas para Cristo, um fazedor de discípulos.
d) Quando prego o evangelho não devo me preocupar com as necessidades das
pessoas, nem devo orar por elas para que Deus as abençoe.
e) Tenho o alvo de fazer discípulos, ter um grupo familiar em uma casa e ver
esse grupo crescer e se multiplicar indefinidamente.
2) O texto de Mateus 28:18-20 contém o que chamamos de “A Grande Comissão”. É a
ordem de Jesus deu aos seus discípulos antes de subir aos céus. Preencha os
espaços em branco:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda a _______________
me foi dada no céu e na ___________________.
Ide, portanto, fazei ___________________
de todas as ________________,
______________________-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
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________________-os a guardar todas as coisas que vos tenho
_______________E eis que estou __________________________todos os dias até
à consumação do século. Mateus 28:18-20
3) Os textos abaixo não apareceram na lição, mas mostram o contato de Jesus e dos
discípulos com pessoas com o fim de levá-las ao Reino de Deus. Relacione cada
texto com aquilo que precisamos passar para as pessoas, conforme vimos na lição:
(1) Marcos 10:46-52
(2) João 4:1-42
(3) Atos 2:22-36
(4) Atos 18:24-26
a) Ame a pessoa, servindo-a e orando por ela. Jesus curou o cego, pois essa era a sua
necessidade. Isso fez o homem seguir ao Senhor.
b) Ao ganhar uma pessoa para Jesus, cuide bem dela através do discipulado. Priscila e
Áquila levaram Apolo com eles para ensinar o Evangelho.
c) Mostre o Reino de Deus com o seu testemunho pessoal. A mulher samaritana voltou à
sua cidade para falar o que Jesus tinha feito na vida dela. Isso fez que os homens
daquela cidade viessem até Jesus.
d) Fale de Jesus. Pedro fez isso na sua pregação no dia de Pentecoste: “A Jesus de
Nazaré... Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo”.
e) Leve a pessoa ao arrependimento. Jesus confrontou a mulher samaritana com o
pecado dela: ela vivia com um homem que não era seu marido. Essa confrontação a
levou ao arrependimento.

Aplicação
Converse com seu discipulador sobre os seus contatos, as pessoas que você gostaria
de vê-las salvas. Peça para seu discipulador lhe explicar sobre Evangelismo pessoal e
“Discipulado de Conquista”. Quando aprender o método, planeje uma visita
evangelística com seu discipulador ou outro irmão em Cristo. Enquanto isso comece
a orar pelas pessoas que você deseja que sejam salvas.

